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Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 13.12.2017
v

Cas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 21.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že sú prítomní všetci poslanci a OcZ je uznášania schopné.

K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ, požiadal prítomných o pripomienky
k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené doplňovacie návrhy.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Soltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M. Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimír Andraš, Ing. František Lizák
Hlasovanie za návrh:
za: 9 -Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M. Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Marián Chromek, Jaroslav
Kuzmík.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M. Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
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K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce, predložila správu o kontrole plnenia
prijatých uznesení prijatých na 25.zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014,
322/2017 a č. 326/2017 sú v plnení. Ostatné uznesenia sú splnené.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ľubomír Soltís
- rozkopaný terén kvôli vodovodnej prípojke pred rodinným domom p. Kisackého - výkop je
už zasypaný;
- kosenie trávy v zadnej časti cintorína - bolo zrealizované;
- dažďová voda vytekajúca mimo zvodov na budove sály kultúrneho domu - zvody v celej
budove sú v zlom technickom stave, na budúci rok bude potrebná kompletná rekonštrukcia
zvodov a rín;
- odpratanie konárov zo spíleného stromu a lístia za hasičskou zbrojnicou - bolo zabezpečené.
Marta Serfelová
-prenájom priestorov od Bratskej jednoty baptistov na zriadenie „Batizovskej izby“ - obec
kontaktovala zástupcov cirkvi, ktorí budú rokovať s kompetentnými a o výsledku nás budú
informovať - záujem zo strany obce naďalej trvá;
- neukončená povrchová úprava miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej ulici, ktorú mal
zrealizovať stavebník po prekopávke cesty - cesta je už opravená.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

K 4) Správa o výsledku vykonaných kontrol:
Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok
2016
Kontrola inventarizácie majetku obce
Ing. Angela Františková - informovala o kontrolách, ktoré vykonala na základe schváleného
Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
-K u kontrole použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2016
poznamenala, že cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní,
interných aktov riadenia, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní
s finančnými prostriedkami a majetkom obce pri realizácii zákazky „Rekonštrukcia suterénu
a výmena kanalizačného potrubia“. Pri kontrole bolo zistených viacero nedostatkov.
Predložila návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ktorý bol
doručený povinnej osobe - kontrolovanému subjektu.
- Cieľom kontroly inventarizácie majetku obce bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie
príslušných ustanovení zákona o účtovníctve v procese inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky. Kontrolou neboli zistené
nedostatky.
OcZ zobralo na vedomie Správu HKO o výsledku vykonaných kontrol:
- Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2016
- Kontrola inventarizácie majetku obce
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K 5) Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Ing. Angela Františková - poznamenala, že návrh Plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný
v súlade s § 18f ods.l zák. č. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrh bol zverejnený
na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Plán kontrolnej činnosti môže byť OcZ doplnený
aj počas roka. Poslanci navrhli doplniť predložený návrh v bode 3. Kontrolné akcie o ďalší
bod: Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte MŠ za rok 2017.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2018 doplnený v bode 3. Kontrolné
akcie o ďalší bod: Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte MŠ za rok 2017.

K 6) Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2018 2020 a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie
rokov 2018 - 2020
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že materiál bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej
stránke obce a doručený poslancom. Poznamenal, že sa jedná o pracovný dokument, ktorý je
spracovaný podľa potrieb a plánovaných aktivít obce. Podal bližšie informácie k plánovaným
aktivitám, konkrétne ku kapitálovým výdavkom, v ktorých sú zahrnuté priority obce:
dokončenie kanalizácie na Jurkovičovej a Školskej ulici, úprava miestnych komunikácií na ul.
Komenského, Poľnej, vybudovanie parkoviska pred Domom smútku, výstavba chodníka na
ul. Osloboditeľov - I. etapa.
Ing. František Lizák, predseda finančnej komisie - uviedol, že finančná komisia na svojom
zasadnutí prerokovala návrh rozpočtu obce. Návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný ako
vyrovnaný. Finančná komisia odporúča OcZ predložený návrh rozpočtu schváliť.
Ing. Angela Františková - predložila Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
v súlade s § 18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Skonštatovala, že návrh je
spracovaný v súlade s platnou legislatívou, bol verejne sprístupnený v obci na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce. Odporúča poslancom rozpočet obce Batizovce na roky 20182020 schváliť.
OcZ zobralo na vedomie Stanovisko HKO k návrhu viacročného programového rozpočtu
obce na roky 2018-2020.
Hlasovanie za návrh rozpočtu:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo viacročný programový rozpočet obce v rozsahu kategórií ekonomickej
klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie na rok 2018 vo výške 1 473 586 € a na roky 2019
a 2020 s tým, že tieto návrhy sú nezáväzné.
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K 7) Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe
JUDr. Gabriel Bodnár - podal informáciu k navrhovanej zmene doterajšieho VZN
o opatrovateľskej službe.
Mgr. Šimona Chovanová, sociálna pracovníčka - bližšie uviedla, že zmena VZN je potrebná
z dôvodu vyšpecifikovania podmienok poskytnutia opatrovateľskej služby a tiež z dôvodu
zvyšujúcej sa minimálnej mzdy od 1.1.2018. Náklady na opatrovateľskú službu každoročne
narastajú, pretože podľa zákona č. 448/2008 Z. z v znení neskorších predpisov je obec
povinná zriadiť opatrovateľskú službu pokiaľ o ňu občan požiada a podľa lekárskeho posudku
je na túto službu odkázaný. Taktiež sa podľa vyššie uvedeného zákona prepláca zdravotný
posudok, ktorý vyhotovuje posudzujúci lekár. Doteraz platné VZN bolo prijaté v r. 2009.
V tomto roku evidujeme 11 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, čo
poukazuje na zvyšujúci sa záujem o túto službu o 100 % oproti minulému roku, a má
stúpajúcu tendenciu. Od 1.5.2018 zaniknú dotované projekty, prostredníctvom ktorých obec
poskytuje sociálne služby, čím dôjde k ďalšiemu nárastu výdavkov obce za zriadenie
opatrovateľskej služby.
Ing. Patrik Františka - navrhol do budúcna hľadať riešenie poskytovania sociálnej služby aj
umiestnením starších občanov do denného stacionára a odporúča uzavretie zmluvy s jeho
zriaďovateľom.
Hlasovanie za návrh na prijatie VZN:
za: 9 - Ľ. Soltís, VAndraš, S.Franko, P.Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 6/2017 o opatrovateľskej službe.

K 8) Prerokovanie žiadosti spoločnosti MÄSO-TATRY,
prehodnotenie výšky nájmu predajne v objekte Guľa

s.r.o.

Svit

o znovu

JUDr. Gabriel Bodnár - prečítal žiadosť spoločnosti MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit o znovu
prehodnotenie výšky nájmu predajne v objekte Guľa.
Štefan Harabin, konateľ spoločnosti MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit - poznamenal, že predajňa je
na dobrej úrovni a občania sú spokojní s ich službami. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že
počas prevádzky predajne vznikli vysoké náklady za energie, s čím pri svojej ponuke na
prenájom priestorov nepočítali. Nechcú zvyšovať ceny v predajni, ani znížiť platy
zamestnancom, nakoľko je s ich prácou spokojný. Uviedol, že výšku za prenájom priestorov
má v porovnaní s výškou nájmu iných prevádzok v obci najvyššiu. Aj naďalej majú záujem
prevádzkovať predajňu, žiadajú obec o zníženie výšky nájmu a prenajať uvedené priestory aj
naďalej spôsobom hodným osobitného zreteľa. Navrhujú zníženie terajšieho nájmu o 50% až
60%. '
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že obec výšku nájmu určovala ďalším nájomcom
prevádzok individuálne podľa lokality, kde sa prevádzka nachádza, podľa druhu poskytovanej
služby a pod. V čase určovania nájmu obec o nákladoch za energie za predošlé obdobie
nemala potrebné informácie, pretože objekt bol nefunkčný.
Ing. Patrik Františka - poznamenal, že výšku nájmu si nájomca spoločnosť MÄSOTATRY, s.r.o. navrhol sám, cena energií nebola známa, nakoľko sa objekt hotela Guľa
neužíval. Nájom predajne bol schválený spôsobom osobitného zreteľa, nakoľko o celý objekt
budovy pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže neprejavil nikto záujem.
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Poslanci v spoločnej diskusii dospeli k záveru, že v terajšej platnej nájomnej zmluve nemožno
zmeniť výšku nájmu, nakoľko táto bola jedným z dôvodov na prenájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Navrhujú žiadosť opätovne prehodnotiť po dôkladnej analýze tak, aby
nebol porušený zákon.
OcZ zobralo žiadosť spoločnosti MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit o znovu prehodnotenie výšky
nájmu predajne v objekte Guľa na vedomie.

K 9) Prerokovanie žiadosti Pal-Mar s.r.o. Svit o prehodnotenie uznesenia č. 308/2017
o schválení refundácie finančných nákladov
JUDr. Gabriel Bodnár - prečítal žiadosť spoločnosti Pal-Mar s.r.o. Svit o prehodnotenie
uznesenia OcZ č. 308/2017 o schválení refundácie finančných nákladov vynaložených na
rekonštrukciu ubytovacej časti hotela Guľa vo výške 8 100,-€. Vo svojej žiadosti uvádzajú, že
na rekonštrukciu bolo vynaložených 18 105,78 €, zvýšené náklady vznikli pri prácach,
s ktorými sa pri rekonštrukcii neplánovalo, ale bolo potrebné ich zrealizovať.
Poslanci skonštatovali, že OcZ uzn. č.308/2017 schválilo refundáciu finančných nákladov
vynaložených na rekonštrukciu ubytovacej časti hotela Guľa Batizovce vo výške 8.100,- €,
a to 4.000,- € zápočtom z nájmu a 4.100,- € vyplatením v hotovosti. Nájomca podľa
podmienok uvedených v nájomnej zmluve pri vykonávaní rekonštrukčných prác navýšenie
investícií vopred neohlásil, nebol vopred odsúhlasený súpis prác s vyčíslením
predpokladaných finančných nákladov. Cena nájmu prenajatých priestorov už zohľadňovala
nutnosť investícií do obecného majetku, s čím nájomca mal počítať. Poslanci nesúhlasia
s navýšením refundácie finančných nákladov a skonštatovali, že uznesenie OcZ č. 308/2017
ostáva v platnosti.

K 10) Prerokovanie návrhu na prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že p. Ladislav Balogh, ktorý je vlastníkom splaškovej
kanalizácie na Záhradnej ulici má záujem odovzdať ju obci. Kanalizačnú sieť môže
prevádzkovať len odborne spôsobilá osoba. Pre obec túto činnosť zabezpečuje spoločnosť
EKOSERVIS SLOVENSKO spol. s .r.o. Veľký Slavkov, ktorú obec požiada o stanovisko a
podmienky k prevádzkovaniu kanalizácie aj na Záhradnej ulici.
OcZ zobralo na vedomie informácie o stavbe „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“.
OcZ uložilo komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného
poriadku poskytnúť stanovisko k technickému stavu a dokumentácii stavby „Splašková
kanalizácia ul. Záhradná“ v termíne do 31.01.2018.

K 1 1 )Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár - navrhol udeliť slovo Viliamovi Handzušovi, zástupcovi Obecného
futbalového klubu v Batizovciach.
Viliam Handzuš - poďakoval poslancom za doterajšiu ústretovosť pri poskytnutí finančných
prostriedkov na činnosť futbalového klubu. Informoval o potrebe poskytnutia ďalších
finančných prostriedkov na náter strechy na budove Sokolovne pri ihrisku, opravu oplotenia
ihriska v časti na Cintorínskej ulici, kde najmä v jarných mesiacoch steká voda na oplotenie
a na ihrisko. Ďalej poznamenal, že traktor, ktorý používajú na kosenie trávy na ihrisku je
často poruchový. Upozornil na možnosť získania finančných prostriedkov z dotácie na
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postavenia novej tribúny na ihrisku za spoluúčasti obce vo výške 25%. Poznamenal, že OFK
si je vedomý, že nie na všetky vymenované aktivity môže obec poskytnúť finančné
prostriedky a necháva to na posúdenie poslancov.
Poslanci v spoločnej diskusii navrhli náter strechy zrealizovať brigádnicky a zároveň
skonštatovali, že obec už rozpočet na rok 2018 má schválený.
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že v rámci finančných možností OcZ posúdi poskytnutie
ďalších finančných prostriedkov pre účely OFK Batizovce.
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- Informoval, kalendár na r. 2018 bude občanom distribuovaný do domácností na budúci
týždeň;
- oboznámil s termínmi uzávierok príspevkov do obecných novín v r. 2018 : 22.február, 24.
máj, 23. august, 22. november;
- požiadal o predloženie návrhov na lokalitu umiestnenia detského ihriska v obci a tiež na
jeho zariadenie;
- požiadal o pripomienky k zimnej údržbe miestnych komunikácií, ktorú nám zabezpečuje PD
Batizovce;
-uviedol, že plán zasadnutí OcZ je spracovaný v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zasadnutia sa budú konať v stredu so
začiatkom o 17.00 hod.: 14. február, 18. apríl, 27. jún, 05. september, 31. október, 12.
december.
OcZ zobralo na vedomie predložený plán zasadnutí OcZ v r. 2018.
-poznamenal, že v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov v Obci Batizovce čl. 3
ods.4 možno poslancovi poskytnúť aj mimoriadnu odmenu. Návrh predkladá starosta obce
a o poskytnutí odmeny rozhoduje OcZ uznesením. Starosta obce navrhuje poskytnutie
jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru a za vykonanú prácu počas
volebného obdobia vo funkcii veliteľa DHZ a DHZO Batizovce vo výške 750,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy vo výške 250,- €
- Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 300,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií vo výške 300,- €
- Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc pri organizovaní obecných akcií a za aktívny prístup
k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 250,- €
- Marte Serfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 150,- €
- Štefanovi Frankoví za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
- Ing. Patrikovi Františkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,- €
- Mgr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Solíís, VAndraš, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomný pri hlasovaní: O
OcZ schválilo poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom.
K 12) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubomír Soltís
- požiadal o informáciu ohľadom uskutočnenej prehliadky priestorov bývalej evenjelickej
školy;
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že prehliadky sa zúčastnil spoločne s poslancami
M.Chromekom a V.Andrašom, informoval o technickom stave a dispozičnom riešení
priestorov, uviedol, že o priestory má obec naďalej záujem;
- požiadal o informáciu ohľadom spol. Štrkopiesky s.r.o. Batizovce;
Jaroslav Kuzmík - informoval, že firma končí od 1.12.2017, zamestnancom boli doručené
výpovede.
- požiadal o informáciu ohľadom prenájmu priestorov v kultúrnom dome spoločnosti A&B
Design;
Vladimír Belák - poznamenal, že prenájom priestorov je bez problémov a v súlade
s nájomnou zmluvou, cena za prenájom bola uhradená.
- informoval o aktivitách DHZ;
- požiadal v prípade priaznivého počasia o vyčistenie nánosov v kanáli na Jurkovičovej ulici
za rodinnými domami;
- vyslovil pochvalu za umiestnenie erbu obce za pódiom v parku pri hoteli Guľa;
- navrhol počas veľkonočných sviatkov umiestniť v obci svetelnú dekoráciu veľkonočného
vajca;
- informoval, že prijaté Zásady odmeňovania poslancov sú v platnosti od r. 2010 a v r. 2012
boli doplnené dodatkom, požiadal poslancov o stanovisko k návrhu na úpravu výšky
odmeňovania. Navrhuje upraviť výšku odmeny pre poslancov za zasadnutie zo súčasnej
výšky 20,- € na 40,- € a odmeny pre komisie zo 16,-€ na 20,-€ za zasadnutie.
Ing. Patrik Františka - navrhuje výšku odmeny pre poslancov za zasadnutie 50,-€ a pre
komisie 20,-€ za zasadnutie.
Marta Šerfelová - podporuje návrh Ľubomíra Šoltísa.
Mgr. Cyril Nemec - súhlasí s navýšením odmien.
Štefan Franko - navrhuje ponechať súčasné výšky odmien.
Mgr. Vladimír Andraš - navrhuje odmenu pre poslancov za zasadnutie 40,-€ a pre komisie
20,-€ .
Jaroslav Kuzmík - podporuje návrh Ľubomíra Šoltísa.
Ing. František Lizák - súhlasí s navýšením odmien.
Marián Chromek - nevyjadril sa k návrhu.
Hlasovanie za návrh výšky odmeny pre poslancov za zasadnutie 50,-€ a pre komisie 20,-€ za
zasadnutie:
za: 8 - Ľ.Soltís, V. Andraš, , P.Františka, M. Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 1 - Š. Franko
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obce Batizovce - zmena
v čl.3 bod 1. sa mení suma na 50,-€ a v čl. 3 bod 2. sa mení suma na 20,-€ s účinnosťou od
1.1.2018.
- predložil návrh na prehodnotenie platu starostu, navrhuje zvýšiť plat zo súčasných 50% na
60% od 1.1.2018.
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomný pri hlasovaní: O
OcZ schválilo starostovi obce zvýšenie platu s účinnosťou od 1.1.2018 vo výške 60%.
Jaroslav Kuzmík
- upozornil na padajúcu atiku v Dome služieb;
- opätovne upozornil na zlý technický stav komína na rodinnom dome p. J.Omastu;
Ľubomír Soltís -uviedol, že po dohode s majiteľom rodinného domu členovia DHZ
odstránia komín na náklady majiteľa.
- požiadal o informáciu k problému narušenej statiky na rómskej bytovke.
JUDr. Gabriel Bodnár - problematika je v štádiu riešenia, situáciu monitorujeme.
Mgr. Vladimír Andraš
- na podnet občanov bývajúcich na Záhradnej ulici poukázal na potrebu prerezávky stromov
rastúcich v tesnej blízkosti potoka;
JUDr. Gabriel Bodnár - obec osloví správcu vodného toku na prehodnotenie skutkového
stavu.
- predložil fotodokumentáciu - návrh na umiestnenie náhrobných kameňov na cintoríne;
- poznamenal, že bol oslovený občanom z Komenského ulice, ktorý má v rodinnom dome
problém s nízkym el. napätím;
Vladimír Belák - odporučil občanovi osloviť dodávateľa el. energie VSD. a.s.
- vyslovil pochvalu od občanov za vianočné koncerty spol. A&B Design, ktoré robia dobré
meno obci;
- požiadal o informáciu v akom stave je cesta smerom do rómskej osady.
JUDr. Gabriel Bodnár - na miestnej komunikácii sa pravidelne robí údržba, aby bola
komunikácia v zmysle cestného zákona zjazdná podobne ako na uliciach Komenského
a Jurkovičovej.
Marián Chromek
- informoval o príprave ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku;
- pozval na stolno-tenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 30.12.2017 v kultúrnom dome.
Mgr. Cyril Nemec
- požiadal o informáciu týkajúcu sa rokovania starostov okolitých obcí na MsÚ vo Svite vo
veci prerokovania problematiky stavebného úradu.
JUDr. Gabriel Bodnár - v mesiaci október sa na stavebnom úrade uskutočnila pracovná
porada, na ktorej boli prítomní oboznámení o zmene organizačnej štruktúry. Bola vytvorená
nová funkcia - vedúca oddelenia Ing. Andrea Kromková, prostredníctvom ktorej budeme
riešiť situáciu ďalej.
v

Marta Serfelová
- poznamenala, že komunikácia na Hviezdoslavovej ulici, po jej prekopávke, nie je
v pôvodnom stave, navrhuje po skončení zimného obdobia vyzvať stavebníka, aby ju
uviedol do pôvodného stavu, nakoľko sa na komunikáciu, od jej rekonštrukcie, ešte vzťahuje
záručná doba.
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- uviedla, že niektorí občania nie sú spokojní, že kultúrny dom je v dlhodobom prenájme spol.
A&B Design a tiež si občania všimli, že nebolo na prvom vianočnom koncerte poďakovanie
obci od spol. A&B Design;
- v mene klubu žien poďakovala obci za poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť
klubu.
K 13) Návrh na uznesenie
Jaroslav Kuzmík prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 26. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.

K 14) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítomným za účasť.
Poznámky: Súčasťou zápisu z rokovania OcZ je prílohová časť - uznesenia, pozvánka
s programom zasadnutia, prezenčná listina, k bodu programu:

V Batizovciach 19. 12. 2017

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Vladimír Andraí
Ing. František Lizák

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 13. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 390/2017
OcZ schvaľuje návrh progran^u zasadipti1fuv^de£ý v pozvánke.

d lo J
v*

Dňa 19. 12. 2017

JUDŕ. Gabrie

nár, starosta obce

Uznesenie č. 391/2017
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Mgr. Vladimíra Andraša, Ing. Františka Lizáka
a zapisovateľa zápisnice Annu Zacharovjí.
'O;
Dňa 19. 12. 2017

(n

JUW. GabrielJB^anár,starosta obce

Uznesenie č. 392/2017
OcZ volí Mariána Chromeka^a Jaroslava Kuzmíka za členov návrhovej komisie.

Dňa 19. 12.2017
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ,
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ

odpovede na interpelácie poslancov

Uznesenie č. 393/2017
OcZ berie na vedomie Správy o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.

Dňa 19. 12. 2017

JUDŕ. Gabriel

Uznesenie č. 394/2017
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí 0cZ.

II
Dňa 19. 12. 2017

i

starostu

)

JUDŕ. Gabriel Bodtíar, starosti

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Správa o výsledku vykonaných kontrol:
Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok
2016
Kontrola inventarizácie majetku obce
Uznesenie č. 395/2017
OcZ berie na vedomie Správu o výsledku vykonaných kontrol:
Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2016
Kontrola inventarizácie majetku ob
/.• »'j

ímŕm
•v

Dňa 19. 12. 2017

JUD/./Gabriel Badnär, stárostä obc^

K 5) Prerokovanie návrhii Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Uznesenie č. 396/2017
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2018 doplnený o Kontrolu
použitia kapitálových výdavko/' v subjekte-M^terská škola za rok 2017.

Dňa 19. 12. 2017

JU

K 6) Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2018 2020 a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie
rokov 2018 - 2020
Uznesenie č. 397/2017
OcZ berie na vedomie Stanovisko HKO k návrhu viacročného programového rozpočtu obce
na roky 2018 - 2020.
/
"\

Dňa 19. 12. 2017
Uznesenie č. 398/2017
OcZ schvaľuje návrh viacročného programového rozpočtu obce v rozsahu kategórií
ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie na rok 2018 vo výške 1 473 586 € a na
roky 2019 a 2020 s tým, že tieto návrhy sú nezáväzné.

Dňa 19. 12.2017

JUDr.
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K 7) Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe
Uznesenie č. 399/2017
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce

Dňa 19. 12. 2017

17 o opatrovateľskej službe.

JUE)ŕ. Gabriel Bjodnái). starosta obce

j
K 8) Prerokovanie žiadosti spoločnosti MASO-TATRY,
prehodnotenie výšky nájmu predajne v objekte Guľa

s.r.o.

Svit

o znovu

Uznesenie č. 400/2017
OcZ berie na vedomie žiadosť spol. MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit o znovu prehodnotenie
výšky nájmu predajne v objeme Guľa. OcZ do najbližšieho zasadnutia prehodnotí možnosti
úpravy výšky nájmu.

Dňa 19. 12. 2017

K 9) Prerokovanie žiadosti Pal-Mar s.r.o. Svit o prehodnotenie uznesenia č. 308/2017
o schválení refundácie finančných nákladov
Uznesenie č. 401/2017
OcZ konštatuje, že uznesenie č. 308/2017 o schválení refundácie finančných nákladov pre
Pal-Mar s.r.o. Svit ostáva v platnesti.

(W\íiri'vÁ
Dňa 19. 12. 2017

JUDr/Gabriel Bodnár^starosta obce

K 10) Prerokovanie návrhu na prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
Uznesenie č. 402/2017
OcZ berie na vedomie informácie o stavbe

vá kanalizácia ul. Záhradná“
\v\

*1

Dňa 19. 12. 2017

JUĎ f. Gabriel Bodňar, starosta o

Uznesenie č. 403/2017
OcZ ukladá komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného
poriadku poskytnúť stanovisko k technickému stavu a dokumentácii stavby „Splašková
kanalizácia ul. Záhradná“.
T: do 31.01.2018

Dňa 19. 12.2017

JUDť. Gabri

tarosta obce
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K 11) Rôzne
Uznesenie č. 404/2017
OcZ berie na vedomie Plán zasadnutí OcZ v roku 2018, ktoré sa budú konať v stredu so
začiatkom o 17.00 hod.: 14. február, 18. apríl, 27. jún, 05. september, 31. október, 12.
december.
/
/

P
Dňa 19. 12.2017

arosta obce

Uznesenie č. 405/2017
OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Soltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru a za vykonanú prácu p očas
volebného obdobia vo funkcii veliteľa DHZ a DHZO Batizovce vo výške 750,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy vo výške 250,- €
- Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 300,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií vo výške 300,- €
- Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc pri organizovaní obecných akcií a za aktívny prístup
k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 250,- €
- Marte Šerfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 150,- €
- Štefanovi Frankoví za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
- Ing. Patrikovi Františkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,- €
- Mgr. Cyrilovi Nemcovi za aktívijy prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,-

Dňa 19. 12. 2017

JUDr,

abriel

ärosta obce

Uznesenie č. 406/2017
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov v obci Batizovce, ktorým sa
mení v čl. 3 bod 1. suma na 50,- € a v čl. 3 bod 2. suma na 20,- € s účinnosťou od 01. 01.
2018.

Dňa 19. 12.2017

í; Gabriel

Bodnár,.starosta obce
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Uznesenie č. 407/2017
OcZ schvaľuje starostovi obce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi v zmysle § 4 ods. 2 zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov z/ýšenie plattrs~á£innosťou od 01.01.2018 vo výške 60%.

Dňa 19. 12. 2017

JUĎf. Gabri

Návrhová komisia:

Jaroslav Kuzmík
Marián Chromek

STAROSTA OBCE B A T I Z O V C E
Obecný úrad, Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVÁNKA
V
úprav

zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych

zvolávam
26. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 13. 12. 2017 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Batizovce s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Správa o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa o výsledku vykonaných kontrol:
Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2016
Kontrola inventarizácie majetku obce
5. Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
6. Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie rokov
2 0 1 8 -2 0 2 0
7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe
8. Prerokovanie žiadosti spoločnosti MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit o znovu prehodnotenie
výšky nájmu predajne v objekte Guľa
9. Prerokovanie žiadosti Pal-Mar s.r.o. Svit o prehodnotenie uznesenia č. 308/2017
o schválení refundácie finančných nákladov
10. Prerokovanie návrhu na prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
1 1 .Rôzne
12. Interpelácie poslancov, diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Batizovce 07. 12. 2017

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce

Zverejnené: 07.12.2017

Prezenčná listina
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 13.12.2017

Meno a priezvisko_______________

príchod (hod.)

JUDr. Gabriel Bodnár
Ľubomír Soltís
Mgr. Vladimír Andraš
v

Stefan Franko
Ing. Patrik Františka
Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
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